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Kontingentsatser 2016:
Familiemedlemskap ............................................. kr 1150,-
Hovedmedlem ......................................................Kr. 640,-
Ungdom (19–26 år. Født 1989–1996) .................. Kr. 330,-
Honnørmedlem (Født 1948 eller tidligere) ........... Kr. 495,-
Livsvarig medlem (25 ganger hovedmedlem) .... Kr. 15 250,-
Barnemedlem (0–12 år. Født 2003–2015) ............ Kr. 120,-
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Husstandsmedlem
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Tillegg for å få DNTs årbok innbundet .................... Kr. 50,-
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NYTT ÅR, NYTT STYRE,  
NY LEDER, MEG

Jeg har gjennom mange år hatt 
forskjellige tillitsverv i turist-
foreningen. Å ta på igjen på nytt 
er kanskje vågelig? Men med 
den gjengen av drivende tillits-
valgte, og ikke minst drivende 
ansatte, så er og blir dette kjekt!

Selvsagt står utfordringene i kø for den 
største foreningen på Haugalandet med 
ca 6000 medlemmer. Men med pågangs-
mot vil vi løse disse på en god måte for 
alle friluftslivsinteresserte.

Først av alt må vi få «orden» på de 
viktigste friluftsområdene i vårt virkeom-
råde. De beste områdene er under press. 
Da jeg vokste opp på Rossabø i Hauge-
sund hadde vi store områder å være  aktive 
i. I dag er alle disse områdene bygd ut. 
Myndighetenevilatflestmuligskaldrive
aktivt friluftsliv, og dette ser vi i dag i de 
områdene som er igjen til dette, både på 
Karmøy, i Byheiene og lignende områder 
på hele Haugalandet. Slitasjen er stor! 
Derfor er det viktig å passe på og påse at 

områdene blir ivaretatt på best mulig 
måte og regulert til friluftsområder. 

Det arbeides for friluftslivets interes-
ser både sentralt og lokalt. Dette arbeidet 
er rettet mot departementer, direktorater 
og sentrale politikere. Det skjer mye på 
denne fronten for øyeblikket, som vil ha 
konsekvenser for våre interesser. Flinke 
medarbeidere i DNT arbeider tett på dette 
og prøver å påvirke i riktig retning. I dette 
arbeidet er vi i HT med!

HT arrangerte igjen «Haugesund På 
Langs», hvor ca 1400 deltok. Dette visste 
vi ville sette spor ute i naturen. Derfor 
satte vi i gang et arbeid for å hindre for 
store skader på stien ved å drenere, legge 
stein og plank i de bløteste områdene. 
Dette arbeidet fikk vi gode tilbake-
meldinger på, og arbeidet vil fortsette slik 
at neste års arrangement blir enda bedre.

Nå står ferien for døren og mange vil 
ut på tur. Jeg anbefaler Etnefjellene hvor 
hyttenevåreergjortistandavflinkedug-
nadsfolk.Her vil alle besøkende få fine
naturopplevelse iet fantastiskflott fjell-
område. Ny sikringshytte blir i sommer 
bygget ved Storavassbu, – sikkerheten i 
tilfelle brann skal bli bedre. Med stor 
innsats av hyttevaktene og ansatte.

La dere inspirere av et eventyrlig tur-
program, bli med i Barnas Turlag eller  
X-ung, og hjelp ungdommen til å bestem-
me seg til å bli med på tur. Alle vil opp-
leve gode sosiale forhold, som vil gi gode 
følelser og opplevelser! Garantert!!

Jeg ønsker Barnas Turlag i Sveio vel-
kommen i familien. Vindafjord Turlag er 
stiftet og HT tar imot søknaden om å bli 
et turlag i vår forening, slik Etne og Sauda 
Turlag er, med glede. Velkommen!

Karl Andreas (Kalland) Knutsen
Styreleder

GOD SOMMER  
OG GOD TUR!

DIGITALIS 
av Harald Sverdrup

Humler er skapt for Vestlandets revebjeller
Flyr fra klokkeblomst til klokkeblomst 
og lukter seg inn i rosa rom.
Urolig brummende stiger de i vellystens tårn
og hviner henrykt mot blomsterbunnen.
Ikke langt fra revebjellene under fjellet
tårner seg en halv ukristelig stavkirke.
Det er mye god hedenskap i Digitalis,
en medisin for syn og hjerte.

Revebjeller lyser opp overalt på 
 Vestlandet om sommeren, så her 
 kommer Harald Sverdrups dikt: 

Mvh Anne Rees Halvorsen
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Karl Andreas (Kalland) Knutsen



Tekst og foto : Per Sigurd Velde

Hvorfor gjør du det, spør 
 mange. Hvordan gjør du det? 
Hvordan får du ungene med? 
Noen  lurer faktisk også på 
hvordan jeg får kona med på 

greiene. Du lurer kanskje på 
hva vi snakker om her. Det 
er ganske enkelt snakk om å 
overnatte i telt. Jeg har ikke 
alltid gjort det, i hvert fall ikke 

i den skala jeg nå gjør det, 
men nå gjør jeg det så ofte jeg 
kan. Og jeg elsker det! 

HVOR SKAL DU SOVE I NATT ?

En fantastisk måte å starte dagen på. 
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Jeg simpelthen elsker lyden av 
 vinden som sliter i duken eller regnet 
som trommer mens jeg ligger tørr og 
varm i soveposen. Jeg digger å våkne 
opp i en soveposehaug av unger, 
hund og kone. Jeg gleder meg over å 
konstatere at en ny turdag er på vei 
der jeg strekker meg ut i forteltet 
for å sette på dagens første kjel med 
kaffe. Jeg nyter den lavmælte praten 
med venner, familie eller hunden før 
vi kryper i posen om kvelden. Noe av 
det jeg liker aller best er de gangene 
været tillater at vi om morgenen kan 
trekke soveposer og liggeunderlag 
ut av teltåpningen og slumre i den 
varme lyngen. Det som kanskje fasci-
nerer mest er at samtalen i teltet ofte 
sirkler rundt andre temaer enn det vi 
vanligvis snakker om. Ikke fordi det 
nødvendigvis er dypt eller komplisert 
- men kun fordi det er annerledes. 

Teltlivets gleder trenger hverken 
å være dyrt eller vanskelig. Vi kan 
selvsagt snakke om telt i titusen-
kronersklassen og soveposer som overgår 
enhver edderdunsdyne. Men det er ikke 
det dette handler om – virkelig ikke. Med 

tid og stunder kan man gjerne havne der, 
men for defleste så handler det i første
omgang om opplevelser og ikke utstyr. 

Noen er bekymret for ryggen, 
andre for at ungene er for små eller 
at man selv er for gammel. Kanskje 
er man litt frysen av seg eller sover 
dårlig andre steder enn hjemme. 
Det kan godt være, men tenk allike-
vel over at det meste kan være greit 
for en natt og to. Hvem vet – kanskje 
kommer du til å bli overrasket over å 
ha sovet bedre enn du fryktet ? Det 
jeg ihvertfall er ganske sikker på er 
atduvilkommehjemmedflerehis-
torier og minner etter en natt i telt 
enn en helt vanlig natt hjemme. Og 
da er det kanskje verdt det? Kanskje 
er vi også her inne ved kjernen av 
hva det hele handler om, nettopp 
det å skape minner, historier og unike 
opplevelser for store og små. Rett og 
slett å gjøre noe annerledes.

Så gjør det da vel – ta en natt og 
to i telt denne sesongen. Tiden er nå, 
kveldene er lyse, lyngen er varm og 
den spektakulære utsikten velger du 
selv. Kom deg ut, sammen eller alene. 

Nyt det, snakk om det og gled deg til 
neste gang. 

God telttur!
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TELTTUR

Middag med utsikt.

La blikket hvile på horisonten og kjenn på roen. Turer som dette skaper minner for livet. 



MIKROEKSPEDISJONER  
TIL VANNS

TIPS TIL KANOTUREN:
•  Husk redningsvest til alle.

•  Padle langs land. Du har ikke 
lyst å forlise langt fra land i 
iskaldt vann med barna dine.

•  Turistkontor eller kommunens 
servicesenter har oversikt 
over hvor du kan leie kano. 

•  Hvis du ønsker å kjøpe kano, 
finsdetetgreitbruktmarked
både for vanlige og sammen-
leggbare kanoer. Du må regne 
med å bruke noen tusenlapper.

•  Sammenleggbare kanoer er 
kompakte og lette å trans-
portere. De krever imidler-
tid litt tid og tilvenning når 
de skal settes sammen.

•  På padletur er regntøy prak-
tisk for både store og små.

• Tamedfiskeutstyrså
blir kanoturen en enda 
større opplevelse

•  Ta gjerne med kokeutstyr som 
gassbrenner eller storm-
kjøkken. Pannekakerøren 
anbefales å tilberede hjemme 
og helle over i en halvannen 
litersbrusflaske.

Kilde: Fjellbarna – guiden til familie-
frilutsliv året rundt av Eivind Eidslott.

Tekst: Lisbet Kallevik   
Foto: Torill Hestenes Troland

God mat hører med. En kan bli ordentlig sulten av mye frisk luft, og stormkjøkken er fint å ha med. 
Lapskaus smaker ekstra deilig ute i naturen. 
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Speilblanke vann og vakre små øyer venter på å bli utforsket. En 
ypperlig ferieform, også for helt små barn - og du kan leie utstyr 
tilentemmeligrimeligpenge.PåHaugalandetfinnesenrekke
flottevannsomerletttilgjengelig.

KANO + BARN = GØY
Små barn er ingen unnskyldning for ikke å dra på kanotur - sna-
reretvertom.Deflestebarnsynesdeterkjempegøyåpadle-så
lenge man tilpasser seg deres fart og ikke de voksnes. Selv barn 
i tre-fireårsalderenkanmedhellmedbringespåkanoturmed
overnatting i telt. 

FamilienTrolandharflerefineturerbakseg,oftemedSand-
bekken i Tysvær som utgangspunkt. 

- Kanopadling er noe for alle, sier mamma Torill Hestenes 
Troland. - Men det kan være en fordel om ungene er noenlunde 
fortrolig med vann. 

Legg inn pauser og nyt ekspedisjonen
Selv om de aller yngste ikke vil bidra særlig til fremdriften av 
kanoen, er det viktig å ta med padleåre også til dem. Padleårene 
til de minste kan gjerne bindes fast til kanoen med et lite tau – i 
tilfelle junior skulle miste åra i vannet.

Det handler om å legge turen opp på barnets premisser. 
Legg inn mange stopp, og ikke stress mot et endelig mål.

- Det er kjempegøy å padle, sier Tina Hestenes Troland på 10 
år.–Ogsåerdetveldigmorsomtåfiske!

HVOR KAN EN DRA?
Determangeflottevannivårtdistrikt.Godestartpunkterfor
kanopadling med barn er Tuastadvannet, Vormedalsvannet, 
Vigdarvatnet eller Sandbekken. 

Kanopadling er noe av det morsomste du kan gjøre ute i naturen sammen med barn. Og ofte kan 
de beste ekspedisjonene bare være noen meter fra stuedøra.

Har du vært på Olalia, men 
sjelden videre inn i terrenget?

Nå har Sti- og vardegruppen merket to 
flotterundturer,ogflereskaldetbli.

Den ene går opp bak hytten, gjennom 
Staurskar, over Steinfjellet og ned til Ola-
liveien ved Ongelsbekken.

Den andre går opp over selveste Hauga-
nuten, som du ikke kan unngå å se når 
du står foran hytten. Begge turene er på 
ca. 7–8 km, og du kan regne med å bruke 
3–4 timer. Gjerne en hel dag hvis været 
erfint.Utsiktenerflott–ialleretninger.

Visste du at det er mulig å låne kanoer 
på Olalia? Spør betjeningen og få med 
deg padleårer. Følg merket løype samme 
vei som mot Hauganuten. På Olalia henger 
det et stort oversiktskart hvor rundturene 
erinntegnet.Derfinnerduogsåetmini-
kart du kan ta med deg.

Alle rutene er merket med gul farge.
Ønskes turfølge vil det være mulig å 

være med på «Multihelg» på Olalia 9. – 

10. september. Da vil det være tur ledere 
til de to rundturene som er merket, 
og til noen umerkede turer. Du velger 
den turen du vil være med på, men det 
 gjelder å komme seg inn til Olalia fredag 
etter middag, og være klar for tur lørdag. 

Ønsker du å være til søndag er det nok 
mulighet for det også. Kanskje du ønsker 
å prøve en av de andre turene på egen-
hånd?

GOD TUR!
Geir Kvassheim, Sti- og vardekomitèen

SPENNENDE RUNDTURER
FRA OLALIA
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OLALIA FJELLSTOVE 
HAR FÅTT NYE TURVENNER!
I forbindelse med satsningen på Olalia Fjellstove har HT inngått to nye sponsoravtaler. 

Det var et stort løft for foreningen å få 
 bygget den nye Fjellstova, og det klarte vi! 
Nå når hverdagen kommer skal driften 
også gå rundt. Heldigvis er det mange som 
finnerveieninntilhytta.Folkgårihope-

tall på kveldstur, søndagstur og helgetur. 
Vi har mange bestillinger fra skoleklasser, 
bedrifter og andre grupper, foreninger osv.

I tillegg har vi vært så heldige at vi har 
fått med oss to velkjente bedrifter som 

sponsorer. De bidrar begge på hver sin 
måte til at hjulene går rundt.

Haugesund Turistforeninger takker 
dere begge to for gode bidrag.

SULDAL TRANSPORT
Suldal Transport er et navn de fleste
kjenner til. De er blant de største private 
transportørene i Norge. Selskapet er 
en operativ sammenslutning av 6 gods-
selskap og er 100% privat eid. 

De driver over hele Sør-Norge, og 
er lokalt forankret både på Sand, Odda, 
Aksdal og Stavanger. Selskapet har 250 
ansatte, 140 biler og 70 hengere.

Suldal Transport er en viktig brikke 
i samferdsel-Norge, gjennom sin rolle 
som stor transportør i Sør-Norge/
Vestlandet. Rune Furseth (administre-
rende direktør) fra Sandeid er en 
fjellmann og mye på tur i områdene 
rundt Olalia. Han ser verdien av å 

støtte opp om tiltak som får folk i akti-
vitet, og Olalia Fjellstove med alt som 
har skjedd i området rundt er viktige 

for deres ansatte, innbyggere i Vinda-
fjord og befolkningen på Haugalandet/
Sunnhordland.

KVF PROSJEKT
Deterkanskjeetnyttnavnfordefleste.
Men bak KVF (Kvale, Vikse og Fremmers-

vik) står noen velkjente karer for alle som 
har vært tilstede når HT bygger hytter. 

Det er disse tre byggmesterne som står 
bak byggingen av Olalia Fjellstove og 
nestoren blant disse, Helge Kvale, har 
vært sentral i mange av HTs byggepro-
sjekter. Blomstølen, gamle Nordvik-
gården (den som brant), Nye Nordvik-
gården, Olalia, rehabiliteringen på 
Bytunet og nå til sommeren skal de i 
gang med sikringshytte på Storavassbu.

Gjengen trives godt sammen med 
HTs dugnadsfolk, og de uttrykker at det 
for deres del føles meningsfylt å støtte 
opp om det arbeidet Turistforeningen 
gjør for å få folk på tur.

Tekst: Rolf Svendsen
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er et digitalt produkt som kommer
ut hver dag sammen med e-avisen til
Haugesunds Avis.

For å få tilgang til dette digitale produktet
må du logge deg på med din aID-konto.
Du registrerer din aID på h-avis.no/kundesenter.

Trenger du hjelp til å komme i gang –
ring oss på 52 72 05 10.

Som abonnent av Haugesunds Avis har du tilgang til

bli abonnent
Ønsker du å bli abonnent så har vi kampanje på både komplett- og digitalt abonnement.

h-avis.no/bestill

Kjøp her!

Komplett
Abo, papiravis, eAvis og

Digital
Abo, eAvis og

Tlf kundeservice: 52 72 05 10
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Vi er mange som har vært så heldige å få se reinsdyr eller spor av disse flotte dyrene på våre turer i 
fjellet.  Slike møter gir turen og naturopplevelsen noe ekstra.  Også i våre nære turområder i Etne-
fjellene, Seljestad og Skaulen har vi reinsdyr.  Men disse lokale reinstammene er av ny dato. 

HISTORISK
I tidligere tider var reinsdyr utbredt i 
store deler av Europa.  I Frankrike er det 
funnet hulemalerier av reinsdyr som er 
ca 30.000 år gamle.

Reinsdyrene var blant de dyreartene 
som først innvandret til våre områder etter 
at isen gradvis forsvant etter siste istid.  
Dette var en avgjørende forutsetning for at 
også menneskene kunne vandre nordover 
og bosette seg her da isen trakk seg tilbake.  

Genetisk forskning tyder på at vill-
reinen i Rondane og Dovreområdet er 
etterk ommere etter de opprinnelige 
reinsdyrene som kom fra øst og nord for 
ca 10.000 år siden og at de i liten grad er 
krysset med annen rein.

Reinsdyrstammen på Hardangervidda 
antas å ha kommet sørfra og skiller seg 

genetisk fra reinen i Rondane og Dovre.  
Det er også en viss innblanding av tam-
rein i stammen på Hardangervidda.

Det utviklet seg etter hvert et utstrakt 
tamreinhold, men så sent som for ca 500 
årsidenvardetvillreinideflestefjellom-
råder i Skandinavia.  I dag er det kun vill-
rein i Sør-Norge.

Norge er det eneste landet i Europa 
med villrein i fjellet.  Det er anslagsvis 23 
– 30.000 villrein i landet, fordelt på 23 
stammer i Sør-Norge. Skaulen Etnefjell 
er ett av villreinområdene. 

REINSDYR I  
ETNE FJELLENE/ 
SELJESTADOMRÅDET 
Skaulen – Etnefjellområdet er ca 486 km2.  
Området strekker seg over kommunene 

Suldal, Sauda, Etne og Odda.  Det er ned-
børsrike områder som får mye snø om vin-
teren. Derfor er vinterbeiter en kritisk 
faktor for reinsdyrene i området. Reins-
dyrbestanden anslås i dag til samlet å være 
på mellom 150 og 200 vinterdyr

Det har nok vært villrein i området 
tidligere, men dette ligger trolig langt til-
bake i tid.  I Seljestadområdet var det i en 
kort periode også noe tamreindrift.

Men dagens reinsdyr i Skaulen og Etne-
fjellene er av ny dato.  De ble utplassert i 
flereomgangerfra1970-talletav.

SKAULEN
Kristen Selland fra Hellandsbygd tok i 
1973 initiativet til å få satt ut to simler og 
2 bukker i Skaulenområdet. Dyrene ble 
kjøpt fra Bykle tamreinlag.  Året etter ble 

REINSDYRENE I ETNEFJELLENE, 
SELJESTAD OG SKAULEN

Tekst : Per Qvale
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FOTO: LARS K. GJERDE



det satt ut fire dyr til, og ytterligere 31
reinsdyr ble sluppet i 1976.

Stammen økte for hvert år, og i 1980 
ble det talt 94 dyr. Etter dette har antallet 
dyr variert. Ut fra undersøkelser av 
 næringstilgang, har man prøvd å få en 
vinterstamme på 40-50 dyr. 

I1988visteflytellingatdetkunvarca
30 dyr igjen.  Det blir antatt at en av år-
sakene til dette er emigrasjon. Bestanden 
i området har imidlertid bygd seg opp 
igjen,ogflytellingi1992påviste45dyr.
Også andre forhold enn emigrasjon og 
rovdyr påvirker variasjonen i bestanden. 
Vidar Lunde skriver bl.a. at syv drektige 
simler ble tatt av et snøras ved Reins-
nuten i 1994, noe som satte bestanden 
sterkt tilbake.

Viltnemnda for Hardangerviddeom-
rådet opplyser i møte 15.12.2011 at mål-
settingen for området er en vinterstam-
me på ca 50 dyr.  

”MARKHUSSTAMMEN”
Den 27.11.1976 ble tre simler og tre buk-
ker fra Bykle sluppet i lia ovenfor Teig-
land.  Ett av dyrene kom bort med det 
samme. De 5 andre roet seg i Markhus-
fjellene til slutten av januar 1977, da de 
forsvant ut av Markhusområdet, trolig 
mot Vintertun/Seljestad.  

Stammen økte i årene framover, og i 
1983 ble den anslått til 25-30 dyr.

I 1980 kjøpte grunneierne i Mark-
husområdet seks nye dyr, fire simler og 
to bukker. Selv om tre av simlene døde 
etter kort tid, utviklet stammen seg 
fint. Det sentrale beiteområdet var 
mellom Rafdal og Rullestad. Viltkyndige 
vurderte beiteområdet til å kunne fø ca 
20 vinterdyr.  Dyrene trakk etter hvert 
lenger østover mot Rullestad – Simle-
nuten. Lars Lundal skriver i en artikkel 
i HT-nytt i 2004 at flokken teller ca 18 
dyr, at han er bekymret over at det ser 
ut til å være få kalver og at noen av 
 dyrene er i dårlig forfatning.  Han kon-
staterer at trass i liten avskyting de 
 senere år, har stammen ikke økt. I 
artik kelen stiller han spørsmål om noe 
av årsaken til stagnasjonen kan være 
innavl gjennom en årrekke.

Det er Villreinnemnda Fjæra Reins-
dyrlag og Åbødalen grunneierlag, som 
forvalter ”Markhusstammen” 

Viltnemnda for Hardangerviddeom-
rådet opplyser i møte 15.12.2011 at stam-
men der siste årene har vært stabil med 
rundt 25-30 observerte vinterdyr med 
god fordeling på simler, bukker og kalver.

SELJESTADSTAMMEN
Den såkalte Seljestadstammen forvaltes 
av Kyrkjenuten reinsdyrlag og Seljestad 
og Indre Etnefjell reinsdyrlag.

De fem dyrene som utvandret fra Mark-
husfjellene i 1977, dannet grunnlaget for 
stammen.  Denne har økt kraftig både ved 
naturlig formering og innvandring fra andre 
reinsdyrstammer i Etnefjellene. Målet er 60 
vinterdyr, med 15 bukker, 33 simler og 12 
kalver samt en årlig avskyting på 17-20 dyr.

I møtereferat fra 15.12.2011 i Vilt-
nemnda for Hardangerviddeområdet kon-
stateres at kun 10 kalver lever opp årlig. 
Nemnda vet ikke årsaken til at tallet er så 
lavt, men peker på rovdyr som ørn og jerv 
og utvandring som mulige årsaker.

BJØNNDALEN/ 
MIDTE ETNEFJELL 
I 1987 dannet styret i Øvre Vikedal små-
viltlag og noen av grunneierne Bjønndalen 
Reinsdyrlag.  Laget kjøpte inn tre bukker 
og ni simler fra Rørostraktene.  Dyrene ble 

satt ut ved Røyrvatnet. På begynnelsen av 
1990-tallet ble 18 nye dyr sluppet i områ-
det. I 1992 ble laget utvidet med grunn-
eiere fra Svandalen og Saudasjøen, og 
 navnet ble endret til Bjønndalen og Midtre 
Etne Villreinlag.  Målsettingen var å få en 
stamme på 35 vinterdyr.

Antall dyr økte utover 1990-tallet, 
og i 1995 ble det talt 40 dyr. I 2000 var 
tallet 50. Men etter 2003 gikk stam-
men kraftig tilbake, og i 2010 ble det 
bare observert seks dyr, og av disse kun 
1 simle, i villreinlagets område.  Hoved-
årsaken til dette antas å være at mange 
av dyrene har utvandret til Markhus, 
Fjæra og Seljestad.  I tillegg kan ørn og 
jerv ha påvirket tilveksten. 

VINJANUTEN  
REINSDYRLAG
Denne stammen har blitt gradvis redu-
sert. I 2007 var det 11 dyr, i 2008 13, 
mensdeti2011kunvarigjenfirebukker.
Reinsdyrlaget søkte i 2006 om tillatelse 
til utsetting av tamrein i området, men 
fikk avslag. Men direktoratet stilte seg
positiv til utsetting av villrein i området.

JAKT
Det var vært jaktet på Skaulenstammen 
fra 1994 av.  I 1994 var kvoten 12 dyr, og 
det ble felt 10.  Antall felte dyr økte fram 
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til 1985, da det ble felt 35. Trass i økte 
kvoter gikk antallet felte dyr etter dette 
ned.  I 1988 ble det ikke jaktet i det hele 
tatt.  For 1997 var det satt en jaktkvote på 
åtte dyr, mens det ble felt fem.  I 2011 var 
kvoten 20 dyr, men kun tre ble felt.

I 2011 ble det gitt fellingsløyve for i 
alt ni dyr fra ”Markhusstammen”. Det ble 
felt åtte dyr.

Høsten 1983 ble det første gang åpnet 
for jakt på Seljestadstammen, med fellings-
kvote på fem dyr. Av en kvote på 14 dyr, 
ble det i 2011 felt seks dyr.

Det ble åpnet for jakt på stammen til 
Bjønndalen og Midtre Etne Villreinlag 
fra 1992 av.  I tiden 1992 – 2003 ble det 
felt i alt 80 dyr. Det har ikke vært jaktet 
på denne stammen siden 2004.

For hele området Skaulen – Etnefjell, 
har jaktkvotene og antall felte dyr vært 
slik de siste årene:  2009: kvote 33, felt 
10, 2010: kvote 27, felt 13, 2011: kvote 44, 
felt 17, 2012: kvote 43, felt 14, 2013: kvote 
29, felt 22, 2014: kvote 29, felt 10.  For 
2015 er fellingskvoten 28.

REINSDYR - 
STAMMENE I DAG
I Viltnemnda for Hardangerviddeområdets 
møtereferat fra 15.12.2011 oppsummeres 

situasjonen slik at det ikke lenger er 
bære kraftige stammer i Bjønndalen og 
Midtre Etnefell og Vinjanuten reinsdyrlags 
områder.  

Viltnemnda påpeker også stor kalve-
dødelighet som et generelt problem for 
alle stammene i Skaulen – Etnefjellom-
rådet og nevner tilvekst i stammene, med 
tilførsel av nye gener, som aktuelt tiltak.

Også en rekke andre faktorer er med 
og påvirker livsgrunnlaget for reinsdyrene 
i området.  Viltnemnda mener at rovdyr 
som bl.a. ørn og jerv er viktige momenter.  
I tillegg er forhold som kraftutbygging og 
menneskelig ferdsel forhold som kan 
 påvirke reinsdyrenes livsvilkår.

FJELLVANDRERE  
OG VILLREIN
Reinsdyrerflokkdyr,ogde trengerstore
beiteområder.  De er særlig sårbare for for-
styrrelser på senvinteren og i forbindelse 
med kalving omkring midten av mai.

Det er en fantastisk opplevelse å treffe 
på reinsdyr, men det er viktig at vi passer 
på å la reinen få være i fred.  Reinen er 
var og er redd folk på 1 km avstand. Hvis 
viserenreinsdyrflokk,måvistoppeogla
den passere i fred.  Hunder skal selvsagt 
holdes i bånd.

Det er store diskusjoner om hvilken 
betydning fotturismen har for reinsdyrene 
på Hardangervidda. Det burde være gode 
muligheter for en grei sameksistens mel-
lom turvandrere og reinsdyr, men det av-
henger av at vi som fjellvandrere viser 
respekt og hensyn overfor reinsdyrene.

Kilder:

Andersen, Reidar og Husstad, Håkon 
(red.) Villrein og samfunn (NINA. 
Temahefte 27) 2004

Lundal, Lars. På vandring – med 
Larsemann i Indre Etnefjell. 2015.  
s. 106-111

Lundal, Lars. Reinsdyra i Etnefjella. 
HT-nytt 1/2004 s. 13

Lunde, Jarle.. Reinsdyr. I Fjellgleder. 
1994 s. 80-81

Lunde, Vidar. Reinsdyra i Skaulenområdet. 
I Dragning mot Skaulen. 1977 s. 66-67

Rabben, Jan og Vorraa, Ole Jakob. Frå 
SirahavettilSeljestad:Landskap,floraog
fauna. 2001, s. 218-219

Referat fra møte i Villreinnemnda for 
Hardangerviddeområdet vedr. Skaulen 
– Etne villreinområde 15. desember   
2011 (www.etnelaks.no)

www.Villrein.no/villreinområdene/
Skaulen Etnefjell
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Haraldsgt 156, Haugesund. Tlf: 52 71 30 11  
www.tekstil-huset.no            post@tekstil-huset.no

Gardiner
Solskjerming
Boligtekstiler
Etc.

Alt innen 
• gardiner 
• solskjerming 
• boligtekstiler

 

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
www.intersport.no

NYBYGG • TILBYGG • REHABILITERING

Mobil: 90 99 29 44 – E-post: post@byggmesterkvale.no

Haraldsgt. 40 • Postboks 260 • 5501 Haugesund
Tlf.: 52 70 09 99 • Fax: 52 70 09 90

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

I turistforeningens tjeneste

•Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Returtransport av avfall
• Beredskap ved hendelser

5780 KINSARVIK   tlf: 53 66 64 40  fax 53 66 64 41
Internett www.airlift.no/ e-mail tra�kk@airlift.no

 

AIRLIFT  

5780 KINSARVIK / tlf: 53 66 64 40
www.airlift.no / trafikk@airlift.no
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STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

PÅ DEN MÅTEN ER DU 
MED PÅ Å BESTEMME 
HVEM SOM SKAL FÅ 
OVERSKUDDET FRA 
NORSK TIPPING.

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�13�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

Ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, 

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

VÅRE TURVENNER

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

Lars Lundal fra Markhus har skrevet 
ned sine minner fra Indre Etnefjellene. 
Larsemann har loggført over 10.000 
turer i Etnefjella og få kjenner denne 
fjellheimen bedre enn han .  
Opplag nr 2 av boka  kan fremdeles kjøpes på 
Åkrafjordtunet og  i HT-butikken på Bytunet.

LARS LUNDAL Ny bok

249,-

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

OG HYTTEVARMEN HENTER DU RETT FRA NATUREN
Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på et utall måter og brukes til 
oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den alternative varmeløsningen som passer best for hytten 
din. Løsningen som er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full gang 
med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for oppvarming av tappevann og 
grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

14     HT-NYTT  1-2016



TRADISJON I SOLID HÅNDVERK

LIAHEIA, 5574 SKJOLD - TLF. 52 76 72 00 - FAX 52 76 72 01
E-POST: kv@kalstveit.vik-no / Internett: www.kalstveit-vik.no

KONTORPARTNER HAUGESUND. INDUSTRIGATEN 14, 5537 HAUGESUND

Telefon: 52 84 48 00
Fax: 52 84 48 01
Siv. ing. Kjell G. Ekornrud, mob.: 97140 508

PROCON AS
Hovedgt. 33, P.b. 104 - 4250 KOPERVIK
E-post: firmapost@procon-as.no

Erfaring og kompetanse gir trygghet

• Bygg- og anleggsteknikk • Rehabilitering
• Prosjektadministrasjon • Brannprosjektering
• Byggeledelse • Tilstandsrapport

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

VÅRE TURVENNER

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

  
 
 
 

Vi har helikopter på 
våre lokasjoner i 
Bergen, Voss, Sand, 
Stavanger, Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no

www.fonnafly.no

suldaltransport.no
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På Barnas Turlag sine turer skal også 
foreldrene ha det bra. For første gang 
ble maten laget, presentert og servert 
av barna selv. Selvsagt under god opp-
følging av våre flinke turledere.

Kosten var laget fra bunn og kvaliteten ga oss 
 opplevelse til terningkast seks.

Mer en 16 barn var med på kjøkkenet som til  
tider var litt kaotisk!

Her var ingen ting overlatt til tilfeldighetene!

Innføring i god håndhygiene og orden og struktur 
måtte på plass raskt. 

Vi leker ikke butikk !

Tekst: Oddbjørn Jensen   
Foto: H. K. Munkejord

BARNAS RESTAURANT PÅ OLALIA

MENYEN BESTO AV : 
Kyllinggryte med hjemmelagde rundstykker

Rød gele med saus

Til frokost fikk vi hjemmelaget brød 
som også barna var med å bake.
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Turen opp var slitsom, men verdt hvert eneste skritt. Din egen kraft har 
tatt deg hit, høyt over verden og med solen i ryggen. Slike øyeblikk gir ny 
kraft til kropp og sjel. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund 
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Kraftige inntrykk
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Styret i fjellsportgruppa i Haugesund Turistforening består i år 
av Kjetil Kvåle som er gruppas leder. Øvrige styremedlemmer 
er Trygve J. Studsvik, Jan Seemann, Anne-May Mjånes og Knut 
Lund Jacobsen. Vi bruker også turledere utenom styret på en 
del av turene, gjerne folk som har vært i styret før og som vi 
ellers kjenner. 

Turdeltakelsen på våre turer i 2016 har 
vært litt varierende, men noen turer har 
vært fulltegnet. Deltakerne er både folk 
vi kjenner som har vært en del av fjell-

sportmiljøet/HT lenge, men også helt 
nye navn og ansikter dukker opp.

Første turen på programmet for i år var 
en skitur opp til Sauabrehytta ved Folge-

fonna i februar. Turen var fulltegnet med 
til sammen 12 personer så det ble helt fullt 
på hytta. Vi startet fra Espeland ved Skars-
moikaldtvinterværmedflottpuddersnø.
Framme på hytta ble det tilberedt en god 
gryterett, og siden det var Valentines Day 
dagen etter hadde den ene turlederen sør-
get for å ha med seg ostekake med hjerte-
formet gele på toppen. På returen la vi inn 
enavstikkertilSauanuten.Derfikkvifin
utsikt over Folgefonna. Flott skikjøring fra 
toppen nedover til Espeland.

PÅ TOPPTUR MED 
FJELLSPORT-
GRUPPA

Tekst: Knut Lund Jacobsen

Samlet gjeng på Sauanuten. Foto: Oddvar Lyse

Verjesteinsnuten
Foto: Håvard D. Johansen Foto: Håvard D. Johansen
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Andre turen på vårt program 
for i år het «Toppturer i ytre Etne-
fjellene» som skulle gå første hel-
gen i mars. Planen for turen var å 
ta seg fra Oppheim via Olalia, og 
videre innover toppene Litle-
landsnuten og Lysenuten til 
 Løkjelsvatn. Siste dag var planen 
å gå ned til Skarstøl (Kritle) etter 
et besøk på en topp i nærheten, 
Bjørndalssvida eller Bordfjellet 
var her tenkt som mest aktuelt. 
Av personlige grunner for en av 
turlederne måtte turen utsettes 
til første helgen i april. Da var det 
minket på snøen og været var 
surt. Derfor ble turen nedjustert 
til å gå direkte til Løkjelsvatn fra 
Skarstøl. Det ble grunnet været 
ingen topptur, men en liten runde 
i området før vi hadde en hyggelig 
kveld på hytta med god mat og 
vin. Vi var bare tre personer på 
denne turen.

Det var også satt opp en tur 
til Simlebu i mars, men den ble 
avlyst grunnet dårlig værmelding 
og liten påmelding.

I april var det topptur i Ro-
sendalsfjella på programmet. 
Her var det fantastisk vær og 
føre med puddersnø på skare. 
Gjengen overnattet i telt og det var totalt 
fem personer med. Omnetind, Bjørn-
dalstind og Melderskin ble besteget. 
Mange høydemeter og mye bra skikjøring 
fikkgjengenoppleve.

I pinsehelgen stod fjellsportsamling 
i Rosendal på programmet. Grunnet lite 
snø i Rosendal ble destinasjonen omgjort 
til Haukeliseter. Her var det 12 personer 
som sov i telt ute og noen dro ikke ned 
igjenfør17.mai.Væretvarfint,menlitt
kaldt så det var nattefrost og skareføre på 

morgenen,menfint slushføre i sol-
sidene på ettermiddagene. Her ble blant 
annet Verjesteinsnuten opp en 35 grader 
bratt og smal renne besteget og gutten 
med fjellski begynte å lure på om han 
hadde valgt feil tur? Et annet turmål var 
området rundt Stavsnuten. Her var det 
mer valgfrihet når det gjaldt bratthet og 
det var mer brede nedfarter. Her er det 
sørvendt og mye sol så føret var bløtt og 
fint.Det var også veldig lunt og varmt.

Gjengen syntes det var best ski-
kjøring her så dette ble en favo-
ritt. Siste dag 17. mai var det få 
igjen og lite energi. Men «maken 
til godt vær og gode skiopplevelser 
er det lenge imellom». Toppene 
som ble besteget er i overkant av 
1650 meter høye.

I fottursesongen har vi satt opp 
nok en tur til vakre Rosendal. I august 
går turen over Bjørndalstraversen. Dette 
er en tur som ikke er for høyderedde folk. 
I september arrangeres det en lettere fot-
tur inn til Litlos på Hardangervidda hvor 
det da er høstfest med livemusikk og 
dans. Tradisjonen tro er det også gour-
mettur til Blomstølen i oktober. Så er det 
bare å håpe på godt vær og kjekke tur-
deltakere på årets fotturer.

Foto: Håvard D. Johansen

Rosendalsalpene.
Foto: Jan Seeman

Bratt opp til VerjesteinsnutenFoto: Håvard D. Johansen
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PÅ T-U-R TIL FJELLS?
Er du så heldig å ha et logrende firbent  medlem i familien din?

Da er du ikke ukjent med betydningen av 
ordet tur. Eller for noen T-U-R. Har man 
hund kan man lett forsnakke seg og det 
merkes på humøret. En glad hund som 
vet godt hva du nettopp har sagt. Yndlings-
ordet!!!

 Da har du også alltid noen som sier 
”ja” eller ”voff” når det er snakk om tur. I det 
daglige må jo turene legges til nærmiljøet.  
Små skoger, parker og gatelangs blir du 
nødt til å bli utforsket i all slags vær.  Kanskje 
joggerdereenturogfinnerframsykkelen
som avveksling innimellom.  

Innimellomkandereogsåfinnefrem
fjell-skoene……

ETNEFJELLSKOENE!
Hund og eier er hjertelig velkommen til å 
utforske Etnefjellene i lag. Hyttene ligger 
som perler på en snor og byr stort sett på 
inne-sovingforbådetoogfirbente.Uansett
hvilken hund du har, kan den være med 
på tur.

 Spennvidden i komfort er stor, men 
med litt undersøkelse på forhånd vet du 
hva som møter deg og hunden din til en-
hver tid.  Husk å ta hensyn til hvor trent 
hunden er og hvor lange bein den har når 
du planlegger T-U-R !

Blomstølen. Her er gamle-hytta tilgjen-
gelig for deg som kommer med hund. 

Simlebu.Herfinnesdetinnomhushunde-
bur i vedboden på den hytta som doen er. 
Hund kan også tas med inn i uthusdelen 
på sikringshytta. Her er det en seng på 
gangen som eier kan sove i.

Sandvasshytta. Her er det innomhus 
hundebur i vedboden på hoved hytta.

Olalia. Her kan du ta med deg 
 hunden og sove på Olabu. Der er 
det et hundebur inne i gangen. Det 

er også to uisolerte hundehus oppe ved 
sikringshytta.

Løkjelsvatn: Det er to hundebur på hytta. 
Hunden kan være i uthusdelen på gamle-
hytta. 

Storavassbu: Hytta er (snart) under mo-
dernisering. Det er for tiden plass til en 
hund i hundehuset under hytta.

Sauabrehytta: Hytta er ikke spesielt til-
rettelagt for hund. Det er plass til en hund 
i yttergangen. 

Utsira: Det er ikke spesielt tilrettelagt for 
hund, men det er et hundehus bortenfor 
hytta.

Turglade hunde-eiere har altså ingen grunn 
til å ikke kunne utforske hyttenettet i Etne-
fjellenesammenmedsinfirbenteturvenn.
Joflerehundeeieresomtarhundenmed,jo
synligere blir vi. Og med det kan vi kanskje 
håpe på enda bedre tilrettelegging framover.

GENERELLE HUNDEREGLER
• En hund som ferdes med andre må ha god grunndressur.
•  Planlegg turen godt på forhånd.
• Sjekk alltid båndtvangen i området du tenker å gå i, og 

respekter denne.
• Ha alltid med egne skåler til hunden din. 
• Fest aldri hunden rett utenfor døren slik at andre blir 

hindret i å komme seg inn.
• La aldri hunden løpe løs rett utenfor hytta av respekt for 

andre hunder og turgåere.
• Husk at også hunder trenger grunntrening om de skal på 

langtur.
• Se opp for såre poter, og ta med potesalve og potesokker.

• Bruk riktig utstyr for å unngå gnagsår.
• Det er viktig at hunden fores riktig før langturer.
• Husk litt hundegodteri! (Sjokolade er giftig for hunder)
• Mange hunder kan bære kløv. Nyttig og kjekt, både for 

eier og hund. Tilvenning nødvendig.  
• Det er lov å la hunden sove ute, hele året om den tåler det.
• Husk at INGEN hunder skal tas med inn på noen av 

hyttene annet enn det rommet der det er tilrettelagt for 
hund. Dette av hensyn til både allergi, hygiene og andres 
redsel for hund.

Lykke til med planlegging og gjennomføring av din neste 
T-U-R med Etnefjellskoene på!

Tekst og foto: Anita Sælevik

Balto på vei fra Sandvasshytta.

Er vi på rett vei montro?

20     HT-NYTT  1-2016

HUND PÅ TUR



TEGNET AV MÅLESTOKK

TEGNINGSNR.

STORVASSBU TURISTHYTTE
Sauda

Haugesund Turistforening

sjh

ANNEKS:

PLAN 1. ETASJE

1:50 (A3)

REV.  TEKST DATO Sign.

A NABOVARSLING 01.10.15 SJH

06.07.15

DATO

10899_201B

BREKKE
HELGELAND

BREKKE AS
MNAL

t: 52 70 08 10

m: firmapost@abhb.no

A R K I T E K T

K O N T O R E T

A R K I T E K T

K O N T O R E T

A R K I T E K T

K O N T O R E T

RAMMESØKNADB 22.10.15 sjh

100

WC
1,6 m2

101

WC
1,6 m2

103

GANG/VED
6,4 m2

104

OPPHOLD
30,3 m2

102

PROV.
0,7 m2

A

A

ID1
100.1

690x1990

ID2
103.1

790x1990

ID1
101.1

690x1990

YD1

102.1

1290x1990

V1
1130x1590
BH: 400

V2
1130x1090L
BH: 900

V1
1130x1590
BH: 400

V1
1130x1590
BH: 400

V2
1130x1090L
BH: 900

V4
590x590L
BH: 1400

V4
590x590L
BH: 1400

6
0
0
0

BRUKSAREAL 42,4 m2

BRUTTOAREAL 48,2 m2

BEBYGD AREAL 52,7 m2

1
5
0

1
0
0
0

1
0
0

1
9
0
0

1
0
0

2
6
0
0

1
5
0

150 1700 100 1650 100 800 100 3050 150

ID1
102.1

690x1990

3450 100

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

FORSLAG 15.02.16

NY SIKRINGSHYTTE  
PÅ STORAVASSBU

Hytta på Storavassbu ble bygd i 
1989 og har 26 sengeplasser.  
Det ble bygd sikringshytte med 
to senger i 1990.  

Da sikringshytta er for liten og har vist 
seg lite funksjonell, er arbeidet med ny 
sikringshytte i gang.  Grunnarbeidene på 
høyden nordøst for hovedhytta er i skri-
vende stund nesten ferdige.  

Snekkerarbeidene skal etter planen ta 
til den 15. august og hytta vil bli ferdig i god 
tid før vintersesongen. Den nye sikrings-
hytta vil få et bruksareal på 42,4 kvm og 
10 sengeplasser, alle på loftet.  Toalettene 
blirflyttetfradengamlesikringshyttatil
den nye. Den gamle sikringshytta skal bli 
stående og er tenkt innredet for overnat-
tingsgjester med hund.

Når sikringshytta er ferdig, er det 
 planen at hovedhytta skal rehabiliteres.

Hytta er tegnet av Stein Jarle Helge-
land fra Arkitektkontoret Brekke Helge-
land Brekke AS

Tekst : Per Qvale
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Og suksess ble det i år også, med ca 1400 
deltagere, en økning fra 922 påmeldte i 
fjor. Og dermed har vi etablert oss blant 
en av 11 DNT-foreninger som arrange-
rer årlige «7-fjellsturer» etter opplegget 
til Bergen Turlags berømte 7-fjellstur, 
og somDNT vil profilere samlet under

navnet Topp7. Men vår tur på 12 km er 
betydelig kortere enn turene i f.eks. Ber-
gen, Sandnes, Trondheim, Drammen 
og Bodø som er på 18 til 35 km. Men vi 
vil holde på det opplegget vi har, det er 
overkommelig for både barnefamilier, 
seniorer og utrente, samtidig som den 
gir gode opplevelser på stier som ellers 
blir lite brukt av de vante byhei-traverne. 
Så får vi heller vurdere etter hvert om vi 
lager en lengre variant for de ivrigste.

Opplegget var hovedsakelig det samme 
som i fjor, med registrering og start på 
OBS Bygg på Raglamyr og busstransport 
fra Raglamyr til Skoklandsveien nord i 
byen. Og derfra fottur over 7 topper sør-
over,medflottutsiktoverbyenoghavet.
Og folk koste seg på turen, der var god 
stemning på stiene og på toppene der 
mange tok rastepauser i vårsolen. På to 
av toppene var det lokale firmaer som
profilerteseg.PåVardafjelldelteGassco
som ut sitteplater og på «ekstratoppen» 
Skjenarefjell like før målgang arrangerte 
reklamebyrået GARP artige fotostunt. 

Det var bare smil og gode kommentar da 
turdeltagerne kom tilbake til Raglamyr. 
Og der vanket det T-skjorter i premie, 
frukt og saft, og tilbud om massasje fra 
fysioterapeuter fra GPS Helse og første-
hjelp fra Norsk Folkehjelp.  

Det var veldig hyggelig å få skryt for 
at stiene var bedre enn i fjor. For arrange-
mentet gjør seg ikke selv. Det ble lagt ned 
flerehundredugnadstimerforåforbedre
stiene i ukene før turen, med kvisting, 
legging av plank eller steiner over myrer 
og våte partier, grøfting og omlegging av 
traseen fra Storesundfjellet via Skjenare-
fjell til mål. Og vi la om stien noen steder 
over Nuten for å unngå gjørmete partier. 
Under selve arrangementet var det ca 45 
dugnadsfolk i sving, med registrering av 
start- og målgang, parkeringsanvisning, 
premieutdeling, busskoordinering og be-
manning på toppene.

Vi har valgt å ha dette arrangementet 
den siste søndagen i april hvert år, så neste 
år blir det søndag 30. april. Merk det av i 
kalenderen allerede nå!

HAUGESUND PÅ LANGS
Etter suksessen med 
«Haugesund På Langs» i 
fjor var det klart at dette 
skal bli et årvisst ar-
rangement i Haugesund 
Turistforening. 

En av de yngsdte deltakerne Ingrid Holgersen (4 år).

Ryddegjengen fra HT-ung.
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I mars startet en ivrig gruppe turledere opp med 
turer for asylsøkere. Stølen mottakssenter er fast 
utgangspunkt.

Herfra går det tur hver onsdag ettermiddag. Og responsen har vært 
veldig god. De er nå en gruppe på 5 til 15 personer som går tur, og 
 turene varierer fra tur med utgangspunkt Stølen, Kyststien, Steins-
fjellet og mer. En onsdag var det grilling ved gapahuken ved Frilufts-
huset, og da var det utrolig god stemning ogflere familier deltok,
totalt 40 personer. Det var grilling av god mat, lek i naturen, god 
prat,ogTVHaugalandvarpåplassmedfilmteam.

Turlederne har gjort en kjempejobb, og det ser ut til at de koser 
seg også! Tilbakemeldingen er vel at dette har vært veldig givende, og 
deharfåttnyevenner.Ogdeterplasstilflereturledere.Vilduvære
med, tar du kontakt med administrasjonen.

Tekst: Audhild Sannes   Foto: Abd Aljabbar Alammon

HVERDAGSTUR
Noen har kanskje allerede sett skiltene med tekst «Kvalarunden». Disse skiltene er satt opp fra 
Haraldshaugen, langs Kyststien, gjennom boligfelt på Geilen, langs Kvaladalselv, gjennom de nye 
byggefeltet der Skeisvold Gartneri var, vestover mot barnehage og fotballplasser, Dukkelunden,  
og tilbake til Haraldshaugen.

Tanken bak denne turrunden er at «turen 
starter utenfor døra di». Haugesund 
kommune og HT har i samarbeid jobbet 
for å få dette på plass, og vi har registrert 
at mange tar denne turrunden, på etter-
middagstid, søndagstur, eller på formid-
dager. Turen er på 5,1 km, og er lagt 
mest mulig på steder uten biltrafikk.
Der det er mulig går den i terrenget og 
på grussti. Og du kan starte hvor som 
helst. Detter er en rundløype.

Det skal settes opp snarvegskilt også, 
for de som ikke ønsker å gå hele runden.

Vi er også i gang med å lage en 
hverdagstur i søre bydel. Den vil hete 
«Haugane rundt». Denne runden går 
gjennom boligfeltet Skuggaberg, over til 

Jamnhaug, gangstien langs nye R 47, på 
vestsiden av Raglamyr, over til Svehaug 
og tilbake til utgangspunktet. Denne 
runden ventes å være ferdig skiltet i løpet 
av sommeren/tidlig høst. Turen er på 
5,3 km. Også her blir det en snarveg 
som korter turen ned til ca halvparten.

Turrundene skal være til glede for 
mange, og oppfordre folk til å komme 
seg ut på tur. Det kan skje at skilt blir 
ødelagt eller forsvinner. Vi har heldigvis 
ikke sett noe til det ennå. Og vi  klarer 
heller ikke å ha kontroll på det hele 
tiden. Er du en av dem som liker å gå 
denne turrunden? Kan du da i tillegg ta 
på deg en oppgave med å varsle om at 
noe er galt? Da kan vi rette opp kjapt. 
Lurer du på hva dette vil innebære? Ta 
kontakt med oss på HT-huset så vil vi 
 informere deg.  

Tekst: Audhild Sannes

PÅ TUR MED ASYLSØKERE
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uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


